Jarabee versterkt!
Onze missie is dat kinderen en
jongeren zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor
gezinnen waarbij complexe
vraagstukken de ontwikkeling van het
kind of de jongere in de weg staan. Zij
komen er zelf of met lichte
ondersteuning niet uit. Met betrokken
professionals, pleeggezinnen en in
samenwerking met andere organisaties
ondersteunen we kinderen, jongeren en
gezinnen om er sterker uit te komen.
Door altijd te kijken naar de omgeving
van het kind, benaderen we het
vraagstuk vanuit verschillende
perspectieven (systemisch).
Hierdoor ontstaan passende
oplossingsmogelijkheden en versterken
we kinderen, jongeren en gezinnen om
regie in hun eigen leven te voeren.
Eigen kracht is wat iemand zelf kan,
samen met zijn omgeving.

Aanmelden kan via www.jarabee.nl

Jarabee is specialist op het
gebied van:
- Trauma en gehechtheid
- Problematische opvoedsituaties
- Jong ouderschap
- Vervangend opgroeien
- Complexe scheiding
- Veiligheid en seksualiteit

MASIC
Screening op
(ex)partnergeweld

MASIC, (ex)partnergeweld
een stukje van de puzzel...
Conflictscheidingen nemen een grote plaats in binnen de thema's
waarop specialistische jeugdhulp gevraagd wordt. Al snel wordt
hulp ingezet om ouders ‘beter te leren communiceren'. Maar wat
als communiceren tijdens de relatie al gevoelens van onveiligheid
meebracht?
In 50% van de conflictscheidingen is er sprake van een
voorgeschiedenis van partnergeweld. Geweld, in welke vorm dan
ook, tast je persoonlijke integriteit aan en raakt in het diepst van
het zijn. Het geweld kan een dusdanige impact hebben, dat het
niet meer mogelijk is om als gelijkwaardig gesprekspartners aan
tafel te zitten. Ook niet onder begeleiding van hulpverlening.
Soms zijn we als professionals te snel geneigd om ouders samen
om de tafel te zetten; het gaat immers om het vormgeven van
hun ouderschap voor de kinderen. Bepaalde typen partnergeweld
vormen echter een contra-indicatie voor
ouderschapsbemiddeling. De gezamenlijke oudergesprekken
kunnen in zo’n geval meer kwaad dan goed aanrichten.
Wat is de MASIC?
Met behulp van de MASIC wordt ingeschat of de situatie van ouders
geschikt is voor mediation. Het is een semigestructureerde methode om
(ex)partnergeweld uit te vragen en hierover met ouders in gesprek te
komen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van
geweld tussen (ex)partners.
Met de MASIC maken de medewerkers een psychologische reconstructie,
waarbij het meest waarschijnlijke scenario wordt onderzocht. De MASIC
maakt duidelijk of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het gezin
te vergroten en of mediation geschikt is.
In november 2020 verschenen de resultaten van de eerste pilotstudie in
Nederland met de MASIC. De resultaten maken duidelijk dat screening
op huiselijk geweld bij scheidingszaken essentieel is om advies uit te
brengen over de juiste aanpak in het gezin, waarbij de veiligheid en het
welzijn van de kinderen altijd leidend zijn (bron; Pedagogiek, 40 (2),
205–231).

Kopje oranje

Ouders zijn positief over de MASIC; zij ervaren het onderzoek als
zorgvuldig en krijgen meer inzicht in de redenen van de scheiding. Het
helpt hen bij het onderkennen van de ernst van de problematiek en zij
geven aan zich gehoord te voelen.
Wanneer zetten we de MASIC in
•
Er is sprake (geweest) van geweld tussen (ex)partners
•
Er zijn vermoedens (geweest) van geweld tussen (ex)partners
•
Er worden beschuldigingen geuit van geweld tussen (ex)partners in
het heden of verleden
Hoe gaan we te werk?
•
Bij beide ouders wordt afzonderlijk van elkaar de MASIC afgenomen
door twee getrainde medewerkers.
•
Ouders kunnen na het interview bewijsstukken aanleveren om hun
weergave of beleving te ondersteunen.
•
De bewijsstukken worden bestudeerd en gewogen door getrainde
medewerkers en een gedragswetenschapper.
•
Het advies uit deze weging wordt aan ouders en verwijzer
teruggekoppeld in individuele adviesgesprekken.
•
De betrokkenen ontvangen een adviesrapport.
•
Het traject duurt gemiddeld tussen de één en drie maanden.
Meer informatie en aanmelden
Natuurlijk is geen enkele situatie hetzelfde. Wil je weten of deze
methodiek in jouw situatie past? Neem dan contact op met het
aanmeldbureau via 0900 - 527 22 33 of welkom@jarabee.nl.

